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ZP.271.2.14.2019 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 

w PostfJlOwaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 eu,'o 

I. OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLlCZNYM zam,eszczono : 
- na stronie internetowej Zamawiaj1\.cego - www.bip.gminababoszewo.pl, 
data zamieszczenia 09.07.201 9 r. 

II. NAZWA I AD RES ZAMA WIAJ,<\CEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 09-1 30 
Baboszewo, woj . mazowieckie, tel. 23/ 661 10 91, 66 1 10 92, fax 23/ 66 1 10 71. 

Adres strony internetowej Zamawiajllcego, na kt6rej znajduje si~ szczeg610wy opis 
zamowienia: wV/w. bip.gminababoszewo.pl 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

I.Przedmiotem zamowlenia jest dostawa i montaz zewn~trznych urz::tdzen silowych 
i zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Baboszewo. 

2. Zamawiaj ::tcy dopuszcza skladanie ofert cz~sciowych : 

- cz~sc 1 dostawa i montaz urz::tdzen zabawowych na place zabaw; 
- cz~sc 2 dostawa i montaz zewn~trznych urz::tdzen silowych . 

3. Zakres zamowienia obejmuje: 
CZF;SC I ZAMOWIENIA - dostawa i montaz urzlldzen zabawowych na place zabaw: 

1) Plac zabaw w Cieszkowie Kolonii ____ _ 

Lp. N azwa urzl)dzenia 

I. Komplet ogrodowy --=---
---

~_ PI~c zabaw w Cieszkowie Starym ___ _ 

Lp. Nazwa urzl)dzenia 
----

I. Karuzela tarczowa z siedziskami 

2. Kosz na sl11i eci 

3. Lawka stala 

4. Stoiak na rower 

IIose N r rys. poglljdowego 

IIose N r rys. pogll)dowego 

2 

3 

4 

5 



3) Plac zabaw w Cywinach D)'ngunach 

Lp. Nazwa urz!ldzenia 

I. Zestaw zabawowy 

2. Hustawka podw6jna metalowa 

3. Hustawka wazka 

4. Bujak Konik 

5. Piaskownica z bali 

6. Karuzela tarczowa z siedziskami 

4) Plac zabaw w Goszczycach Srednich ___ _ 

Lp. Nazwa urzljdzenia 

1. Hustawka podw6jna metalowa z siedziskiem 

5) Plac zabaw w Jarocinie 

Lp. Nazwa urz!ldzenia 

I. Zestaw zabawowy 

2. Hustawka podw6jna metalowa 

3. Hustawka wazka 

4. Bujak Konik 

5. Piaskownica z bali 

6. Karuzela tarczowa z siedziskami 

7. Komplet ogrodowy 

6) Plac zabaw w Pielikach Rzewiliskich 

Lp. N azwa urzljdzenia 

I. Zestaw zabawowy 

7) Plac zabaw_ w Po,~I ... es,.i,"u ________ _ 

Lp. Nazwa urz!ldzenia 

I. Lawka stala 

8) Plac zaba\\, w Rzewinie 

Lp. Nazwa urzljdzenia 

1. Karuzela tarczowa z siedziskami 

Hose N r rys. pogl!ldowego 

10 

7 

9 

6 

8 

2 

IIose N r rys. poglljdowego 

II 

Hose N r rys. poglljdowego 

10 

7 

9 

6 

8 

2 

Hose N r rys. pogl!ldowego 

10 

Hose N r rys. pogl!ldowego 

4 

Hose N r rys. pogl!ldowego 

2 



9) Plae zabaw w Sarbiewie 

Lp. Nazwa urz:jdzenia 

I. Zestaw zabawowy 

lIose N r rys. pogl:jdowego 

10 

2. Hustawka potrojna metalowa z bocianim 

gniazdem 

3. Kosz na smieci 

4. Lawka stala 

Opis urzadzen zabawowych (place zabawl 

12 

3 

4 

Konstrukcja urzqdZet1 zabawowych drev;niana lub/ i metalowa. Drewno sosnowe lub 
swierkowe toczone cylindrycznie, rdzeniowe, klejone wzdluznie wielowarstwowo, impregnowane 
cisnieniowo, osadzone w betonov,ych tll11damentach na gl,bokose podanq przez producenta 
urzqdzenia i mocowane za pomocq kotew stalo"ych ocynkowanych. Konstrukcje metalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo. Wykonczenia z tworzyw, drev.;na lub plyt 
HDPE. Metalowe elementy wyk0l1czeniowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie 
i malowane proszkowo. Lqczniki, Iby, sruby i nakr,tki pochowane lub powlekane plastikiem. 
Sprz,t rekreacyjny i zabawowy powinien posiadae co najmniej 3 letni okres gwarancji , powinien 
bye wykonany z bezpiecznych i trwalych materialow, powinien bye zgodny z Polskimi Normami 
oraz warunkami bezpieczet1stwa. 

Zahlczone rysunki urz~dzen zabawowych nalezy traktowac pogl~dowo. Zamawiaj~cy 

dopuszcza inne rozwi~zania budowy urz~dzen pod warunkiem spelnienia oczekiwanych 
funkcji, ol'az zaehowania stref bezpieczenstwa (z toleral1cj~ wymiar6w +1-30 em) i wysukusci 
maksymalnego swobodnego upadku nie wyzszej jak w opisie. Glownym warunkiem 
dopuszczenia innych rozwi~zan jest zapcwnienie rownowaznych parametr6w jakosciowych, 
technicznych i uzytkowych tj. nie gorszvch niz okreslone w zal~czonych opisach. 

Zamawiajqcy uzna, ze urzqdzenie zabawowe Sq "nie gorsze" i spelniajq wymog rownowaznosci na 
przyklad gdy Wykonawca zaoferuje: 

- konstrukcj, urzqdzen metalowq w miejsce konstrukcji drewnianej, 

- konstrukcj, i wykonczenia ze stali nierdzewnej zamiast elementow metalowych 

zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo. 

- elementy zabawowe 0 innym ksztalcie np. zamiast bujaka "Konik" inne zwierz,: 

zyra!", pieska, dinozaura itp.; 0 podobnych wymiarach i budowie z innym zwierz,ciem. 

CZF;SC II ZAMOWIENIA - dostawa i montaz urz~dzen silowni zcwnftrznej: 

D Silownia zewnftrzna w Pienkach Rzewinskich 

Lp. Nazwa urz:jdzenia 

I. Twister + wahadlo 

1I0se N r rys. pogl:jdowego 

13 

2. Wyciskanie + wyciqg gorny na wspolnym pylonie 
~"-'-----=-----

2) Silownia zewnftrzna w Polesiu 

14 

Lp. Nazwa urzlJdzenia 1I0se Nr rys. pogl:jdowego 
---------" 

1. Twister + wahadlo 
'------

13 

2. Wyciqg gorny + prasa nozna 15 



3) Silownia zewnftrzna w Sarbiewie 

Lp. Nazwa urzlldzenia lIose Nr rys. pogilldowego 

I. Wyciskanie + wyci&g go my na wspolnym pylonie 14 

2. Twister + odwodziciel 

3. Orbitrek 

ORis urzadZet1 silowych Csilownie zewnetrzne) 

16 

17 

Dopuszczalne obci'lzenie urz'ldzet't 120 kg. Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 
o srednicy min. 90 mm i grubosci scianki min. 3,0 mm. Zakot'tczenia rur zaslepione. Stopnice 
i siedziska "ykonane z blachy stalowej 0 grubosci 3 mm. Nakn;tki kolpakowe ocynkowane 
zabezpieczone przed odkn;caniem. Lozyska zamkni~te bezobslugmve. Wszystkie elementy 
metalowe ocynkowane ogniowo lub malowane proszkowo podkladem cynkowym lub farb'l 
poliestrow'l odpomilc na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 

Zal:jczone rysunki urzlldzen silowych nalezy traktowae pogilldowo. Zamawiajllcy dopuszcza 
inne rozwillzania budowy urzlldzcn pod warunkiem spelnienia oczekiwanych funkcji 
i przeznaczenia. Zamawiajllcy dopuszcza urzlldzenia silowe rownowa:ine 0 parametrach 
jakosciowych, technicznych i u:iytkowych tj. nie gorszych ni:i okreslone w opisach 
np. konstrukcja ze stali nierdzewnej. Zamawiaj:jcy uzna, :ie urzqdzenie silowe sq "nie gorsze" 

spelniajl! wymog rownowaznosci na przyklad gdy Wykonawca zaoferuje: 
konstrukcjf i wykonczenia ze stali nierdzewnej zamiast elementow metalowych 

zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo, 
- srednicf konstrukcji wifkszl! ni:i 90 mm i grubosci scianki wifkszej niz 3,0 mm. 

Warunki realizacji zamowienia: 
I ) Wykonawca ma obowi'lzek przewidziec wszystkie okolicznosci , ktore mog'l wplywac na cen, 
zam6wienia, tj. dostawy i montazu urz'ldzet't stanowi'lcych przedmiot zamowienia, 
2) Wykonawcajest odpowiedzialny za najwyzsz'ljakosc dostarczonych urz'ldzet't i wykonywanych 
robot montazowych oraz zgodnosc wykonania z obowi'lzuj'lcymi normami, 
3) Wszystkie urz'ldzenia oraz materialy, z ktorych S'l wykonane musz'l posiadac certyfikaty, ate sty 
oraz deklaracje zgodnosci z obowi'lzuj'lcymi normami. 

IV. W ARUNKI UDZIALU W POSTF,:POW ANIU. 

Ofert, moze zlozyc Wykonawca, ktory posiada wiedz, doswiadczenie w dostawie montazu 

urZ'ldZet1 zabawowych i/lub urz'ldzet't silowych. 

ORis SRosobu dokonania oceny sReiniania tego warunku: 

Wykonawca spelnia warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli wykaze, ze w okresie 

ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci 

jest krotszy - w tym okresie, wykonal co najmniej jedn'l dostaw~ urz'ldzen plaClt zabaw lub 

urz'ldzet't silowni zewn,trznych ( z montazem) 0 wartosci odpowiednio: 
cz,sc I zamowienia - dostawa i montaz urz'ldzen zabawowych - nie mniejszej jak 30 000,00 zl 

brutto; 

cz,sc II zamowienia - dostawa i montaz urz'ldzet't silowni zewn,trznych - nie mniejszej jak 

15 000 zl brutto. 



Dowodami sit referencj e, bitd± ilme dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego 
dostawy byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA. 
Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w terminie do dnia 20 wrzesnia 2019 r. 

VI. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY 

Do oferty nalezy zalitczyc nast,pujitce dokumenty: 

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania 
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosei jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartosc i, daty i miejsea wykonania oraz z zal'lneniem dowodow (refereneji lub 
poswiadczen) dotyezitcych wykazanych dostaw, okreslajiteych, ezy dosta,,,y zostaly wykonane 
w sposob nalezyty. 
2) aktualny odpis z wlaseiwego rejestru lub z centralnej ewideneji i informaeji 0 dzialalnosci 
gospodarczej. wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi,cy przed uplywem termi nu skladania 
wnioskow 0 dopuszezenie do udzialu w post,powaniu 0 udzielenie zamowienia alba skladania 
olert; 
3) Wzor ummvy zaakeeptowany przez Wykonawc, . 
4) Karty katalogowe urzitdzen zabawowych z certyfikatami zgodnosci, ze wyroby spelniajit 
wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176. Karty katalogowe urzqdzen 
silo,vych z certytikatami zgodnosci, ze 'vyroby spelniaj it wymagania bezpieezellstwa zawarte 
w normaeh PN-EN 16630. 
5) kosztorys ofertowy. 

VII. SPOSOB PRZYGOTOW ANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

I.Oterta powinna bye sporzqdzona na "Formularzu ofertowym" stanowiitcym zalitcznik do 
niniejszego zapytania, podpisana przez osob,/y uprawnione do wyst,powania w ImlenlU 
Wykonawcy i opatrzona piecz,eiit Wykonawcy. 
2.0fert, nalezy zlozyc za posrednictwem poczty/kuriera na adres: Urzitd Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub osobiscie w Sekretariacie Urz,du Gminy Baboszewo 
(pok. nr 4) w zamkni,tej kopercie z napisem odpowiedoio: 
- "Oferta na dostaw, i montaz urzqdzen silowych i zabawolovych na placach zabaw na terenie 
Gminy Baboszewo - cz,sc I i cz,sc II zamowienia , nie otwierae przed 16.07.20191'. godz. 1000

". 

- "Oferta oa dostaw, i moota2: urZitdzell zabawmvych na placach zabaw oa terenie Gminy 
Baboszewo- Cz,sc I zamowienia, nie otwierac przed 16.07.20191'. godz. 1000

.,. 

- "Oferta na dostaw, llrzitdzen silowych na placach zabaw na terenie Gminy Baboszewo - Cz,sc II 
zamowienia, nie otwierac przed 16.07.2019 r. godz. 1000,,* 

*dosrosoll'ac do fre.~ci ={o:::onej o/err), 

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Zamawiajitcy wybierze ofert, Wykonawey, ktora b,dzie zawierala oajni2:szit cen, brutto oraz 

spelniala wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajqcego w zapytanill ofertowym. 

IX. WARUNKI PLATNOSCI 
1) Za Iovykonanie przedmiotll zam6wienia Wykonawca otrzyma wyoagrodzenie w ci~u 14 dni od 
otrzymallia prawidlowo ,vystawionej faktury i protokolu bezusterkowego odbiorll dostarczonych i 
zamolltowallych urzqdzen. 
2) Zamawiajqcy nie lldziela zaliczek na ,vykonanie zamowienia. 



X. INFORMACJ E ADMINISTRACY J NE 
I) Termin skladania ofer!: 16.07.2019 r. godz. 10:00, miejsce: Urz<td Gminy Baboszewo, 
09-1 30 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 4 /SEKRETARIATI 

2) Termin i miej sce publicznego otwarcia ofert: 16.07.2019 r. godz. 10:05, miejsce Urz<td 
Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7 

W prowadzonym post,powaniu wszelkie zapytan ia i informacje mog<t bye przekazywane 
w formie pisemnej: drog<t elektroniczn<t zp@gminababoszewo.pl , faksem 23 66 1107 1 lub listownie. 
Osob<t uprawnion<t do porozumiewania si, z Wykonawcami w sprawach post,powania 0 udzielenie 
zam6wienia publi cznego jest Pan Zbigniew SuiiI\ski (pn.- czw. w godzinach od 7:30 do 15:30, pt. 
w godzi nac h 7:00 do 15:00). 

Zataczniki : 

1. Formularz oferty 

2. Formularz "Wykaz dostaw". 

3. Rysunki poglqdowe i opisy techn iczne 

4. Wz6r umowy 

5. Kosztorys ofertowy 

6. Informacja RODO 


